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Społecznej w Lądku-Zdroju
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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 5 - 6  września 2018 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a i lit. b. ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 998, ze zm.) zespół kontrolerów: Magda Saska -  inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca zespołu i Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Miejsko -  Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju przy ul. Lipowej lb, zwanym w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „Ośrodkiem” lub „OPS”.

Przedmiot kontroli obejmował organizację systemu pracy z rodziną w gminie oraz 

zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli 

na II półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 5 września 2018 r. 

funkcję Kierownika Ośrodka pełniła Pani Grażyna Mańczak odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod numerem 21. 

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.
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Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez kierownika Ośrodka 

i asystenta rodziny, aktów prawa miejscowego oraz akt osobowych w zakresie dokumentacji 

potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu 

pokontrolnym jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizując obowiązek wynikający z ait. 176 piet 1 ustawy, Rada Miejska 

w Lądku Zdroju podjęła uchwałę nr XXXX/265/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -  2019. Główny cel Programu 

to stworzenie optymalnych warunków do wychowywania cizieci w środowisku biologicznej 

rodziny oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków 

opiekuńczo-wychowawczych w Gminie Lądek Zdrój.

Program obejmował cztery cele szczegółowe:

1. Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin.

2. Wspomaganie potencj ału rozwoj owego rodziny.

3. Wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym.

4. Podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami

dy sfunkcyj nymi.

Efektywna realizacja celów założonych w Programie ma się opierać na kompleksowym 

spojrzeniu na rodzinę przeżywającą trudności oraz podjęciu systemowych rozwiązań

1 współdziałaniu m.in. jednostek administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi 

i oświatowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny (Miejsko-Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju, Gminna 

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku Zdroju, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy OPS w Lądku Zdroju, 

placówki oświatowo-wychowawczej, służby zdrowia oraz parafie z terenu gminy). Priorytetem 

działań będzie uznanie podmiotowości dziecka oraz jego prawa do wychowania w rodzinie lub 

najszybszego powrotu do rodziny biologicznej.
(dowód: akta kontroli str. 15-31)

Zgodnie z art. 10 ustawy za prowadzenie pracy z rodziną odpowiedzialna jest gmina. 

Uchwałą nr XIX/109/12 Rady Miejskiej w Lądu Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 r. zadania 

gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały



powierzone Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który tym samym stał się 

podmiotem odpowiedzialnym za pracę z rodziną w gminie Lądek Zdrój.
(dowód: akta kontroli str. 13-14)

W związku z powyższym i w myśl art. 10 ust. 3 ustawy rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej OPS zapewnił:

1) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne oraz terapie i mediacje udzielane:

- przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny,

- w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Rodzin (psycholog),

- przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w ramach współpracy z Powiatowym Centtum Pomocy Rodzicie w Kłodzku oraz 

z Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku 

Zdroju i specjalistycznymi placówkami odwykowymi na terenie Powiatu;

2) pomoc rodzinom poprzez udział dzieci w zajęciach świetlicy środowiskowej;

3) pomoc specjalistyczną dla 4 dzieci i 2 dorosłych w postaci logopedy i fizjoterapeuty;

4) pomoc prawną przez zatrudnionego prawnika w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek Zdrój 

oraz w Stroniu Śląskim;

5) wsparcie rodzin poprzez udział osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 

w spotkaniach grupowych i indywidualnych z terapeutą w Centrum Kultury i Rekreacji 

w Lądku Zdroju.
(dowód: akta kontroli str. 32)

Zgodnie z art. 11 ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo -  wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. W Ośrodku nie utworzono 

zespołu ds. asysty rodzinnej. W okresie objętym kontrolą do realizacji pracy z rodziną 

w gminie zatrudniony był jeden asystent, który pod swoją opieką łącznie miał 11 rodzin. 

Działał on przy wsparciu pracowników socjalnych i nie łączył pracy asystenta z obowiązkami 

pracownika socjalnego, co zgodne jest z art. 17 ustawy. Z 4 rodzinami została zakończona 

współpraca z asystentem, w tym:

- z jedną z powodu osiągnięcia założonych celów,

- z dwiema z powodu rezygnacji rodziny z usług asystenta,

- z jedną z powodu zmiany miejsca zamieszkania rodziny.



Asystent obecnie prowadzi pracę z jedną rodziną, której dzieci zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej. Pozostali rodzice dzieci umieszczonych w pieczy nie wykazywali chęci współpracy 

lub nie zamieszkują na terenie gminy Lądek Zdrój.

Praca asystenta realizowana była głównie w miejscu zamieszkania rodziny od 

poniedziałku do piątku, głównie w godzinach popołudniowych. Na początku pracy z rodziną 

asystent tworzył „Kartę informacyjną dotyczącą rodziny”, w której umieszczał dane zebrane 

podczas pierwszego wywiadu z rodziną. Każda rodzina otrzymywała także „Zasady 

współpracy rodziny z asystentem rodziny” oraz „Deklarację współpracy z asystentem rodziny”. 

Z miesięcznych sprawozdań asystenta przeanalizowanych podczas kontroli wynikało, 

że odwiedziny rodzin odbywały się średnio kilka razy w miesiącu, minimum 1 razy 

w tygodniu. '
(dowód: aha kontroli str. 33-44,52)

Na podstawie akt zawierających dokumentację pracy z rodziną dokonano oceny jej 

zgodności z wymogami i zasadami określonymi w ustawie i stwierdzono, że:

a) na podstawie przeprowadzonych w rodzinach wywiadów środowiskowych pracownik 

socjalny wskazywał na konieczność przydzielenia asystenta rodziny i występował 

ze stosownym wnioskiem do Kierownika Ośrodka, który podejmował decyzję w tym zakresie,

b) każda z rodzin pisemnie wyrażała zgodę na podjęcie współpracy z asystentem oraz 

akceptowała zasady tej współpracy,

c) po przydzieleniu rodzinie asystentury dokonywano wstępnej charakterystyki rodziny,

d) sporządzano plan pracy z rodziną, jednakże nie wszystkie plany zawierały zakres działań, 

terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty,

f) nie rzadziej niż co sześć miesięcy dokonywano okresowej oceny sytuacji rodziny, która 

zawierała opis wszystkich zadań podjętych wobec i na rzecz rodziny, żadna z analizowanych 

ocen nie została przekazana do Kierownika OPS,

g) w przypadku rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej Ośrodek 

delegował pracownika na posiedzenia zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci, jak 

również w miarę możliwości był w kontakcie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,

h) asystent po zakończeniu pracy z rodziną sporządzał sprawozdanie z zakończenia pracy 

z rodziną, w którym opisane były wnioski. Każda rodzina po zakończonej współpracy była 

monitorowana.
(dowód: akta kontroli str. 45-51)
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W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Lądek Zdrój nie funkcjonowały żadne 

rodziny wspierające. Zgodnie z oświadczeniem kierownika, cyt.: „ (...) nie funkcjonują z uwagi 

na brak zgłoszeń ”.
(dowód: akta kontroli str. 32)

Zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. c ustawy, do zadań własnych gminy należy prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego. Kierownik ośrodka złożył oświadczenie, że w okresie objętym 

kontrolą na terenie gminy Lądek Zdrój nie funkcjonowała placówka wsparcia dziennego 

działająca na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Powodem był, zgodnie z oświadczeniem Kierownika, cyt.: „brak 

zgłaszanych potrzeb.” Pomimo tego, jednak stwierdzono, że na terenie Gminy działa świetlica 

środowiskowa w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, co potwierdza potrzebę 

zapewnienia dzieciom opieki w godzinach popołudniowych. Świetlica ta jest finansowana 

ze środków profilaktyki uzależnień. Mając na uwadze zapis art. 182 pkt 2 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 487, ze zm.), w którym cyt.:

„Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat 

określonych w art. I I 1 wykorzystywane będą na realizację:

1) (■■■),
2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa

w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - i nie 

mogą być przeznaczane na inne cele ”,

oraz konieczność zapewnienia dzieciom z rodzin wymagających wsparcia pomocy w nauce, 

oddziaływań wychowawczych, organizacji czasu wolnego oraz bezpieczeństwa, należy 

uregulować kwestię działalności i finansowania istniejącej świetlicy środowiskowej.
{dowód: akta kontroli str. 32)

Do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo -  wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

o czym stanowi art. 176 pkt 5 ustawy. Na dzień kontroli w pieczy zastępczej przebywało 

11 wychowanków z terenu Gminy Lądka Zdrój, w tym 9 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
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oraz 2 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym Kierownik 

Ośrodka przedstawił losowo wybraną notę księgową z listopada 2017 r., marca oraz lipca 

2018 r., z której wynika, iż gmina na bieżąco ponosiła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej w wysokości 50 %, 30 % lub 10 % wydatków na ich opiekę i wychowanie.
(dowód: akta kontroli str. 52,53-72)

Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania wynikające 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stał się jednocześnie podmiotem 

odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy. Jednocześnie w końcowych zapisach 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny, w rozdziale II pkt 8 znajduje się adnotacja, cyt.: 

„Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju. Monitoring 

będzie polegał na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zrealizowanych zadań 

w ramach przedmiotowego programu, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w jego 

realizację. ” W związku z tym, Kierownik OPS opracował sprawozdanie za 2017 r., jednak 

dokument zawierał tylko zadania realizowane przez ww. Ośrodek. W nawiązaniu do 

cytowanego fragmentu Gminnego Programu Wspierania Rodziny, OPS nie był jedynym 

podmiotem wskazanym w ww. Programie jako jego realizator, a sprawozdanie winno zawierać 

również informacje o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

i realizowane przez inne podmioty gminne. Ponadto sprawozdanie zostało przekazane 

w dniu 27 kwietnia 2018 r., nie zaś do 31 marca 2018 r., o czym stanowi art. 179 ust. 1 ustawy. 

W przyszłości zatem należy dołożyć wszelkich starań, aby sprawozdanie złożone było w 

ustawowym terminie oraz zawierało pełne informacje o realizowanych przez podmioty 

działaniach.
(dowód: akta kontroli str. 73-74)

W Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju, w okresie 

objętym kontrolą zatrudniona była 1 osoba na stanowisku asystenta rodziny (od 10.09.2012 r.). 

Na podstawie potwierdzonych z oryginałem kopii dyplomów i świadectw złożonych w aktach 

osobowych tej osoby stwierdzono, że nie spełniała ona wymogów kwalifikacyjnych 

określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kierownik OPS 

udokumentował wymagany staż w pracy z dziećmi i rodziną, natomiast ukończone studnia 

wyższe wymagały uzupełnienia szkoleniem z zakresu pracy z dzieckiem lub rodziną, o których 

stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy. Osoba ta nie posiadała takiego kursu. Zgodnie
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natomiast z art. 176 pkt 2 ustawy, uczestniczyła w szkoleniach podnoszących jej kwalifikacje, 

m. in.:

• „Zadania i kompetencje członków gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup 

roboczych. Rola samorządów gmin w nowoczesnym przeciwdziałaniu

uzależnieniom oraz przeciwdziałaniu przemocy”,

• „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce jednostek pomocy 

społecznej -  nowelizacja 2017”,

• „Ustawa „Za Życiem” -  zarys prawny. Rola asystenta rodziny w motywowaniu 

do zmiany”,
i

• „Asystentura jako alternatywna forma pomocy rodzinie. Praca asystenta

z rodzinami o szczególnych potrzebach. Ustawa „Za Życiem” -  zarys prawny”.
{dowód: akta kontroli str. 75-86)

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 177 ustawy, 

w okresie objętym kontrolą w Gminie Lądek Zdrój realizowano programy rządowe:

• „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w formie gorącego 

posiłku dla 95 dzieci w 2017 r. oraz 32 dzieciom w 2018 r.,

• „Karta Dużej Rodziny”, z której skorzystało 7 rodzin w 2017 r. oraz 10 rodzin 

w 2018 r. (razem wydano 57 Kart),

• „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, dzięki

któremu stanowisko asystenta zostało dofinansowane.
(dowód: akta kontroli str. 87)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko -  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W części planów pomocy z rodziną nie określono przewidywanych efektów i terminów 

realizowanych działań.

2. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny nie posiada odpowiednich 

kwalifikacji.



Wobec stwierdzonych powyżej'ńieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. W planie pracy z rodziną należy określać przewidywane efekty i terminy realizowanych 

działań.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998, ze zm.).

Termin realizacj i: 31 stycznia 2019 r .

2. Należy uregulować kwestię zatrudnienia osoby na stanowisku asystenta rodziny. 

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2,018 r., poz. 998, ze zm.).

Termin wykonania: 31 stycznia 2019 r.
i

Mając jednocześnie na uwadze, że osoba na tym stanowisku zatrudniona została bez 

wymaganych kwalifikacji i wypłacano jej wynagrodzenie z udzielonej z budżetu państwa 

dotacji w kwocie 2.014 zł, które wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem, to zostanie 

przeprowadzone odrębne postępowanie w sprawie zwrotu dotacji z Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Pouczenie:

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998, 

ze zm.). Proszę w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.
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